ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA

2018/_____ számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsának 2016/49-es számú Határozata mellékleteinek módosítására és
kiegészítésére a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusai és alárendelt intézményei által
nyújtott szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról

Kovászna Megye Tanácsa,
a 2018___________ soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsának

2016/49-es számú Határozatának módosítására a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusai és
alárendelt intézményei által nyújtott szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról,
figyelembe véve:
 a Gazdasági Igazgatóság szakjelentését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak
jelentését;

 az utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es számú Adótörvényt,
 az utólagosan módosított és kiegészített 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt;
 az utólagosan módosított és kiegészített 2011/350-es számú Területrendezési és
urbanisztikai törvény 32. szakasza, (1) bekezdésének c) pontját és a (2) bekezdését,


az utólagosan módosított és kiegészített 2006/118-as számú a kulturális intézmények
tevékenységének megteremtéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról szóló sűrgősségi
kormányrendeletet,
 az utólagosan módosított és kiegészített 2007/21-es számú az előadások vagy koncertek
intézményeiről és társaságairól, valamint a művészeti üzleti tevékenység végrehajtására
vonatkozó kormányrendelet 20. Cikkelyét,
teljesítve lévén a 2001/215-ös, újraközölt közigazgatás döntéshozatali átláthatóságáról szóló
törvény 6. szakaszának előírásai,
a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt helyi közigazgatási törvény
91. szakasza (3) bekezdésének c) betűje, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján,

ELHATÁROZZA:

I. szakasz - Az 1-es, 10-es 11-es számú melléklet megváltozik és kicserélődik a Kovászna

Megye Tanácsának 2016/49-es számú Határozata a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusai
és alárendelt intézményei által nyújtott szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról szóló
jelen határozat 1-es, 2-es és 3-as számú mellékletével.
II. szakasz - A határozattervezetben szereplő illetékek és díjak az alábbi jövedelmi
forrásokat képezik:
- az 1 –es számú mellékletben foglaltak Kovászna Megye Tanácsának saját költségvetése,
- a 2 –es számú mellékletben foglaltak Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy saját
költségvetése,
- a 3 –as számú mellékletben foglaltak a Háromszék Táncegyüttes saját költségvetése.

Sepsiszentgyörgy, 2018 _____________

TAMÁS Sándor
elnök
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
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INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsának 2016/49-es számú Határozat mellékletének
módosítására és kiegészítésére a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusai és alárendelt
intézményei által nyújtott szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról

Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények összes
tevékenységének és/vagy szolgáltatásának megfelelő illetékek és díjak a Kovászna Megye
Tanácsának 2016/49-es számú határozatával kerültek megállapításra a 2015/227-es számú
Adótörvénykönyv 495. szakasza (f) bekezdésének előírásai értelmében és a Kovászna Megye
Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények javaslatai alapján.
A jelen határozattervezet az 1-es számú mellékletben a Területrendezési és
Adminisztrációs Igazgatóság által alkalmazott urbanisztikai bizonylatok, az építkezési
engedélyek, és más jóváhagyások kiállítására vonatkozó illetékeket aktualizálását, a 2-es
számú mellékletben a Művészeti Népiskola által alkalmazott kulturális oktatási és
felnőttképzési díjak változtatását, valamint a 3-as számú mellékletben Háromszék
Táncegyüttes által alkalmazott belépőjegy díjakat valamint más díjszabások módosítását
javasolja.
A Területrendezési és Adminisztrációs Igazgatóság egy a Városrendezési terv fázisában
levő alkalmassági engedély illetékének bevezetését javasolja, jogi és magánszemélyek részére
egyaránt, alapul véve a 2011/350-es számú Területrendezési és urbanisztikai törvény az
utólagos módosításainak a 32. szakasza, (1) bekezdésének c) pontját és a (2) bekezdését, amit
az 1-es számú melleklet tartalmaz.
A saját tevékenysége eredményességének növelése érdekében a Művészeti Népiskola
kérelmezte a kulturális oktatási és felnőttképzési díjakat valamint a szállás és bérleti díjakat
tartalmazó melléklet változtatását, figyelembe véve ezen szolgáltatások jelenlegi piaci árát

(villany, gáz és fafűtés díjszabása növekedését), valamint a szolgáltatások minőségének
növelését és a új képzések bevezetését. (2-es számú melléklet).
A Háromszék Táncegyüttes javasolja egy új belépőjegy bevezetését kölönleges
előadásokra/eseményekre valamint a ruhák és egyéb felszerelések kölcsönzési díjának a
megállapítási módozatát szervezett csoportok vagy kulturális intézmények számára,
ugyanakkor kérelmezi a 3 lej/személy értékű, árcsökkentett jegy kivevését a díjszabások közül,
figyelembe véve, hogy ez az érték jóval a kulturális intézmények által alkalmazott jegyárak
alatt van. (3-as számú melléklet) .
A határozattervezetben szereplő illetékek és díjak az alábbi jövedelmi forrásokat
képezik:
a.) Kovászna Megye Tanácsa saját költségvetése, az 1-es számú melléklet alapján
megvalósított bevételek.
b.) Művészeti Népiskola saját költségvetése, az 2-es számú melléklet alapján
megvalósított bevételek.
c.) Háromszék Táncegyüttes saját költségvetése, a 3-es számú melléklet alapján
megvalósított bevételek.
A fentieket figyelembe véve, javasoljuk Kovászna Megye Tanácsa 2016/49-es számú
Határozatának módosítását és kicserélését és az előterjesztett határozattervezet jóváhagyását.

TAMÁS Sándor
elnök
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